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Hankův dům
Předprodej vstupenek (kavárna Hankův dům)
e-mail: mannova.lenka@hankuv-dum.cz 
tel.: 499 320 110;  www.hankuv-dum.cz

ČERT TĚ VEM! 
2. 3. od 8:30 hod. a 10:30 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Sedm slabostí, sedm hříchů, sedm smluv podepsaných vlastní krví – sedm 
příběhů k poučení i pro zasmání. Inscenace divadla Alfa Plzeň pro 2. stupeň  
základních škol.

MANON LESCAUT
10. 3. od 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 60 Kč
Inscenace je součástí projektu „klasická literatura do středních škol a gym-
názií“. Uvádí divadlo Anfas Praha.

LAdiSLAV ZibURA – 40 dNí pĚšky dO JERUZALéMA
10. 3. od 19:00 hod., sál kina Svět, vstupné: 130 Kč
Cestovatelská stand-up comedy s projekcí. Student z Brna, cestovatel, spi-
sovatel a novinář vypráví o své pouti do Jeruzaléma.

pLES ZÁkLAdNí škOLy 5. kVĚTNA 
11. 3. od 20:00, sál Hankova domu
Hraje hudební skupina JK Band Ohnišov.

XXII. ročník swingového a jazzového festivalu 
dNy R. A. dVORSkéHO
13. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 280 Kč
Koncert v rámci festivalu Dny R. A. Dvorského, účinkují: Dixie Tyger´s Band – 
dixielandová kapela z polské Wroclawi a HarmCore Jazz Band Praha – swin-
gový orchestr Gymnázia Jana Keplera z Prahy.

NOVECENTO – hra v předplatném
15. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 220 Kč, 210 Kč
Divadelní představení v rámci festivalu Dny R. A. Dvorského. Strhující příběh 
legendárního klavíristy, který celý svůj život strávil na lodi. Účinkují: Radim 
Madeja (Městské divadlo Mladá Boleslav) a  jazzový a  swingový klavírista 
Jakub Šafr.

kdyŽ JdE kŮZLE OTEVŘíT
17. 3. od 8:30 hod. a 10:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 50 Kč
Známou českou pohádku o chytrých kůzlatech a vlkovi uvádí Hravé divadlo 
Brno. Představení pro děti MŠ a I. ročníky ZŠ.

XXII. ročník swingového a jazzového festivalu
dNy R. A. dVORSkéHO – Eddie Martin Trio
20. 3. od 19:30 hod., Krčma Starý pivovar, vstupné: 180 Kč
Festivalový koncert v netradičních prostorách starého pivovaru. Účinkují: 
Eddie Martin (GB) – kytara, zpěv, foukací harmonika, Peter Oberländer (SK) 
– baskytara, Tomáš Bobek Bobrovnický (CZ) – bicí.

432. koncert KPH
GERSCHWiN – MUŽ, kTERÝ Nikdy NEOdEšEL
22. 3. od 19:00 hod., sál Hankova domu, vstupné: 160 Kč
Závěrečný koncert festivalu Dny R. A. Dvorského. Večer sestavený z díla svě-
toznámého autora nezapomenutelných skladeb. Účinkují: Edita Adlerová – 
mezzosoprán, Petr Vacek – akordeon, Martin Jančík – basová kytara, Václav 
Česák – bicí.

Městské muzeum
út–pá: 9:00–12:00 hod. a 13:00–16:00 hod.
so–ne: 13:00–17:00 hod.
www.muzeumdk.cz

pŘíROdA pOdkRkONOší 
18. 3. – 22. 5., výstavní sál v budově Špýcharu, vstupné: 40 Kč, 20 Kč
Přijďte se podívat na  výstavu, která vám přiblíží přírodu v  Podkrkonoší. 
Vyzkoušíte si, jak dobře znáte rostliny, zvířata a vůbec přírodu v našem okolí. 
Zábavnou formou si rozšíříte znalosti o fauně i flóře, která nás obklopuje.

Přednáška:
pRUSkO–RAkOUSkÁ VÁLkA 1866
10. 3. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 30 Kč
Zveme na  první přednášku z  cyklu, který bude věnovaný letošnímu  
150. výročí Prusko-rakouské války 1866. Mgr. Petr Lazurko aktivně přednáší 
o Prusko-rakouské válce již od roku 2006. Je místopředsedou Komitétu pro 
udržování památek z války roku 1866, členem tradiční historické jednotky 
73. Pěšího pluku z  Železnice, pracovníkem Muzea přírody Český ráj, kde 
působí kadetní setnina jičínského pěšího pluku číslo 74. První přednáška 
bude sledovat Prusko-rakouskou válku 1866 od jejího vzniku, přes průběh 
bojů v Čechách, Německu a  Itálii až po  její důsledky. Nebudou chybět ani 
ukázky zbraní a uniforem.

Přednáška a projekce:
pAVEL SUCHÝ – JAWA kOLEM SVĚTA
23. 3. od 18:00 hod., přednáškový sál v budově Špýcharu, vstupné: 80 Kč
Jeden muž, jeden stroj a jedna planeta jedním tahem. Osm měsíců a téměř 
50  000 kilometrů čtyřmi kontinenty v  sedle motorky, na  které by většina 
z vás nejela ani na koupaliště. Tak vypadá ve stručnosti dobrodružná odysea 
prvního Čecha, který v sedle motorky objel svět. Bez asistence a sám, bez 
GPS, zato s pětatřicetiletou třistapadesátkou z autoškoly a se stejně starou 
buzolou z  NDR. Jak se s  takovou výbavou překonávají pouště Gobi a  Ata-
cama, zdolávají pětitisícové průsmyky And, jak se nocuje v pampě či v džun-
gli, jak se stopují plachetnice na cestu přes moře nebo jak přežít tisíce kilo-
metrů bez asfaltu? To všechno vysvětluje poutavé vyprávění Pavla Suchého, 
toho prvního motorkáře, který to dal.

Loutkové pohádky
O pOTRESTANé pRiNCEZNĚ
neděle 6. 3. od 16:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček. Koná se 
v budově Špýcharu městského muzea.

kAšpÁRkOVO pOMETLO ZAMETLO
neděle 20. 3. od 16:00 hod., sál v budově Špýcharu, vstupné: dobrovolné
Loutková pohádka pro nejmenší děti v podání divadélka Zvoneček. Koná se 
v budově Špýcharu městského muzea.

JAk SE JEŽEk bOdLiNkA ZTRATiL
sobota 26. 3. od 15:00 hod., sálek městské knihovny, vstupné: 20 Kč, 10 Kč
Maňásková pohádka pro děti v podání Loutkového divadla Klíček. Koná se 
v sálku městské knihovny Slavoj.
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Kino Svět www.kino-svet.cz nebo tel.: 499 320 403 
e-mail: kino.svet@tiscali.cz

1. 19:00 SAULŮV SyN, (15), drama, Maďarsko, titulky, ART 107 min. 90 Kč

2.–3. 19:00 LídA bAAROVÁ, (12), drama/životopisný, ČR 110 min. 110 Kč

5.–6. 16:30 LEdOVÁ SEZÓNA, animovaná komedie, USA/Indie, dabing 86 min. 100 Kč

5.–6. 19:00 bROOkLyN, (12), drama/romantický, USA/VB/Irsko, titulky 111 min. 110 Kč

8.–9. 19:00 pOLEdNiCE, (12), horor, ČR 90 min. 140 Kč

10. 19:00 LAdiSLAV ZibURA – 40 dNí pĚšky dO JERUZALéMA 
cestovatelská stand-up comedy, projekce 130 Kč

11.
12.

16:00
  9:30

JUNiORFiLM – MEMORiÁL JiŘíHO bENEšE, 22. ročník 
tradiční soutěže mladých i dospělých amatérských filmařů

vstup 
zdarma

12.–13. 19:00 RUdÝ kApiTÁN, (15), krimi/thriller, ČR/SR 115 min. 120 Kč

15. 19:00 OSM A pŮL, (12), drama, Itálie/Francie, titulky, ART 138 min. 80 Kč

16.–17. 19:00 UŽ JE TAdy ZAS, (12), komedie, SRN, titulky, ART 110 min. 110 Kč

19.–20. 16:00 kUNG FU pANdA 3 (v so 3d), anim./dobrodružný, USA, dab. 94 min. 2D: 125 Kč
3D: 140 Kč

19.–20. 19:00 SéRiE diVERGENCE: ALiANCE
(12), dobrodružný/romantický/sci-fi, USA, dabing 120 min. 110 Kč

22. 19:00 TRAbANTEM dO pOSLEdNíHO dECHU
dokumentární, ČR, ART 95 min. 80 Kč

23.–24. 19:00 dVOJNíCi, komedie, ČR 103 min. 120 Kč

26.–27. 14:30 ZOOTROpOLiS: MĚSTO ZVíŘAT
animovaný/dobrodružný, USA, dabing 109 min. 120 Kč

26.–27. 17:00 bATMAN VS. SUpERMAN: ÚSViT SpRAVEdLNOSTi  
(v so 3d), akční/sci-fi, USA, dabing 151 min. 2D: 110 Kč

3D: 130 Kč

26.–27 20:00 ČAROdĚJNiCE, (15), horor, USA/Kanada, tit. 92 min. 110 Kč

29. 19:00 JÁ, OLGA HEpNAROVÁ, (15), drama, ČR/SR/Polsko/Francie 105 min. 110 Kč

30.–31. 17:30 REVENANT ZMRTVÝCHVSTÁNí
(15), dobrodružný/drama/western, USA, titulky 104 min. 120 Kč

Více o programu kina Svět se dozvíte na webu www.kino-svet.cz

MC Žirafa
MC Žirafa, náměstí T. G. Masa-
ryka 2 (vpravo vedle IC), 
e-mail: info@mc-zirafa.cz, 
www.mc-zirafa.cz, 
tel.: 773 292 033

pRAVidELNÝ 
pROGRAM
pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 
9:00–12:00 hod. 
V  pondělí Kreativní dílnička, ve  středu Školka 
nanečisto, ve čtvrtek Volná herna, v pátek Hravé 
cvičeníčko.

CViČENí pRO TĚHOTNé, MASÁŽE 
kOJENCŮ, pORAdNA
každou středu od 16:30 hod.
Program: od  16:30 hod. masáže kojenců, 
od  17:00 hod. cvičení maminek (těhotné  
+ maminky s  kojenci), od  17:45 hod. poradna 
(předporodní příprava, kojení, péče o  dítě). 
Nutno objednat. Cena: 80 Kč (masáže + cvi-
čení), samostatně 50 Kč. Mgr.  J. Bartoňová,  
tel.: 606 171 014.

pŘÁNíČkA pRO MAMiNky k SVÁTkU 
pondělí 7. 3. od 10:00 hod., vstupné: 30 Kč
Srdečně zveme na  příjemně strávené dopo-
ledne v  Žirafce, společně si vytvoříme přáníčka 
pro maminky k svátku. Veškerý materiál zajištěn. 
Herna pro děti bez omezení.

ŽiRAFČiNA pORAdNA 
čtvrtek 17. 3. od 10:00 hod., vstupné: 40 Kč
Beseda s  Mgr.  Janou Bartoňovou, pedagožkou  
a laktační poradkyní na téma „Spánek“.

pEČENí S HEROU 
pátek 18. 3. od 9:00 hod., vstupné: 40 Kč
Tento den budeme péct netradiční cupcake. 
Malý dortík připravený k  servírování jedné 
osobě, který může být upečen v košíčku s pole-
vou a ozdobou.

VELikONOČNí TVOŘENí 
pondělí 21. 3. od 9:00 hod., vstupné: 30 Kč
Přijďte si vyrobit velikonoční zajíčky, slepičky, 
namalovat vajíčka a  zároveň strávit příjemné 
dopoledne v herně plné hraček pro děti. Veškerý 
materiál zajištěn.

RELAxAČNí dOpOLEdNE 
čtvrtek 24. 3. od 9:00 hod., vstupné: 30 Kč
Máme tu znova relaxaci pro maminky (či rodiče). 
Těšit se můžete na základní masáž šíje a kosme-
tiku s 50% slevou. O děti bude po dobu relaxace 
postaráno. Vstupné 30 Kč + konečná cena: masáž 
75 Kč, obočí, řasy 50 Kč a denní líčení 100 Kč.

TRAdiČNí JARNí bAZÁREk 
od 9. 3. do 22. 3.
Čeká nás tradiční bazárek, tentokrát jarních a let-
ních věcí, také hraček, obuvi, kočárků a  jiných 
věcí pro naše nejmenší.
příjem věcí: 9. 3. a  11. 3. 9:00–12:00 hod., 10. 3. 
14:00–17:00 hod. prodej věcí: 14. a  15. 3. 9:00–
12:00 hod. a 14:00–17:00 hod., 16. 3. 9:00–12:00  
hod. Výdej věcí: 21. a 22. 3. 9:00–12:00 hod.

pOdĚkOVÁNí
Rádi bychom poděkovali panu Marku Beranovi 
za věcný dar v hodnotě 15.000 Kč,  který věnoval 
Mateřskému centru Žirafa. Děkujeme!
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pytle, péřové přikrývky. Sbírka poputuje do  Diakonie Broumov, kde vaše 
dary rozdělí těm, kteří je potřebují. Věci noste zavázané v pevných igelito-
vých pytlích nebo krabicích do DDM Jednička od 8:00 do 17:00 hod. Bližší 
informace u D. Kudrnovské.

xV. JARNí VEJšLÁpEk 
24. 3., start: 9:00–11:00 hod., startovné: 15 Kč 
Srdečně zveme děti i s doprovodem na další ročník turistického pochodu jarní 
příměstskou přírodou. Na den velikonočních prázdnin jsme pro vás opět při-
pravili novou lesní trasu v délce do 5 km. Prochází několika kontrolami, které 
stvrdí vaši správnou cestu razítkem a nabídnou vám řešení několika otázek 
s turistickým zaměřením. Chybět nebude ani občerstvení. V cíli obdrží každý 
účastník veselý diplom. I tentokrát tam bude připraven oheň, na kterém si 
můžete opéci donesené buřty. Těšíme se na  vás! Za  výrazně nepříznivého 
počasí (stálého deště apod.) se pochod nekoná! Bližší informace u V. Jiřičky.

bAREVNé VELikONOCE 
24. 3., 8:30–16:00 hod., cena: 200 Kč, přihlášky do 18. 3.
O velikonočních prázdninách se projdeme na Jarním vejšlápku, nabarvíme 
vajíčka a uděláme velikonoční věneček. S sebou: přezůvky, vhodné oble-
čení do budovy a ven (pracovní oděv), 3 vejdunky nebo uvařená vajíčka, 
svačinku a pití. Cena: 200 Kč (materiál, oběd v restauraci), přihlášky nejdéle 
do 18. 3. Bližší informace a přihlášky u L. Pospíšilové.

VELikONOČNí TURNAJ V bOWLiNGU 
24. 3., 10:00–13:00 hod., cena: 70 Kč, přihlášky do 18. 3.
Na velikonoční prázdniny připravila Jednička pro příznivce bowlingu tra-
diční bowlingový turnaj, tentokrát o Putovní pohár DDM Jednička. Zahrát 
si mohou přijít zkušení hráči i úplní začátečníci. Zahájení turnaje je v 10:00 
hod., ukončení ve  13:00 hod. Hraje se na  bowlingu v  Hotelu Safari ZOO 
Dvůr Králové. Bližší informace u D. Kudrnovské.

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
9.–10. 4.: Dvorská Jednička – 12. ročník taneční soutěže
20. 4.: Eko módní přehlídka
20.–22. 4.: Výstava výtvarných prací O nejhezčí poštovní známku, Dopis Zemi
22. 4.: Slavnostní vyhlášení výsledků 9. ročníku Stříbrné Zeměkoule
28. 4.: Čarodějnické opékání buřtů
29.–30. 4.: Nocujeme na hradě Kumburk

ZOO Dvůr Králové
www.zoodvurkralove.cz

MEZiNÁROdNí dEN diVOkÝCH 
ZVíŘAT
3. 3. od 18:00 hod., vstupné: zdarma
Královédvorská zoo pořádá u příležitosti Mezinárodního dne divokých zvířat 
přednášku s názvem Boj o rohy – soumrak nosorožců. O tíživé situaci noso-
rožců, těžkém boji s pytláky a překupníky a  trofejovém lovu v Africe bude 
vyprávět Pavla Říhová z České inspekce životního prostředí, která se zabývá 
potíráním nelegálního obchodu s živočichy na území ČR. Vstup na přednášku 
je zdarma po 17:30 hod. přes recepci Hotelu Safari.

VELikONOCE V ZOO 
25.–27. 3.
Chcete se letos připravit na velikonoční svátky opravdu důkladně? Dorazte 
o velikonočním víkendu do zoologické zahrady a vyrobte si u nás svou vlastní 
pomlázku. Před Restaurací U Lemura budou pro všechny návštěvníky připra-
veny nejen proutky, ale i mašle ke zdobení pomlázky.

ZC Zálabí 
5. 3., 21:00 hod.: Hentai Corporation & debustrol.
11. 3., 20:00 hod.: ples taneční skupiny Angeles, k tanci a poslechu zahraje 
skupina James Band a DJ Maykl Melody Boys. Můžete se těšit na fotobudku 
HappyBox, bohatou tombolu, půlnoční taneční vystoupení a soutěž o nejori-
ginálnější kostým. Rezervace lístků u Táni Karbanové, tel.: 724 015 909.
18. 3., 21:00 hod.: xindl x, UdG, Voxel.
19. 3., 20:00 hod.: 13. Netradiční ples FSC a ZC Zálabí, čeká vás opět nej-
bohatší tombola a extrémní zábava. Více informací na www.zczalabi.cz
27. 3., 21:00 hod.: Vaťák & Titanic, host večera Hanka – metal drumer 
(bubenice 11 let).

www.zczalabi.cz, tel.: 499 621 285

DDM Jednička
Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové nad 
Labem, bližší informace v na tel.: 499 320 353.
Sylvie Černotová – 775 320 373, sylvie.cernotova@ddmdvurkralove.cz
Dana Kudrnovská – 775 621 550, dana.kudrnovska@ddmdvurkralove.cz
Bc. Vladimír Jiřička – 775 621 550, vladimir.jiricka@ddmdvurkralove.cz
Veronika Málková – 774 320 361, veronika.malkova@ddmdvurkralove.cz
Lucie Pospíšilová – 774 320 361, lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz

JUNiORFiLM – MEMORiÁL JiŘíHO bENEšE 
11.–12. 3., kino Svět, vstupné: zdarma 
začátek projekce v pátek od 16:00 hod. a v sobotu od 9:30 hod.
Již po  dvaadvacáté změří své síly mladí i  dospělí amatérští filmoví tvůrci 
v několika věkových a žánrových kategoriích celostátní soutěže. Juniorfilm 
je svým způsobem unikátní filmařskou akcí zejména širokým věkovým spek-
trem mladých autorů. Jedním ze specifik této tradiční soutěže je i dvojí hod-
nocení snímků – odbornou a dětskou porotou. Hostem letošního ročníku 
bude také známý youtuber Denis Kubík. Věříme, že filmová přehlídka bude 
pro všechny příchozí zajímavým zážitkem. Srdečně zveme nejenom filmové 
fanoušky, ale i všechny další zájemce. Bližší informace u S. Černotové. Akce 
se koná za podpory Ministerstva kultury a Královéhradeckého kraje.

ZLATé SLUNCE kRÁLOVédVORSké
11. 3., 8:30–11:00 hod., kino Svět, vstupné: zdarma
Srdečně zveme na  pátý ročník zemského kola celostátní soutěže nepro-
fesionální filmové tvorby amatérských filmařů. Pro děti z  MŠ a  I. stupně  
ZŠ opět připravujeme promítání pásma animovaných pohádek. V rámci sou-
těžní projekce pak budou promítnuty všechny filmy přihlášené do soutěže. 
Z nich porota vybere snímky, které postoupí do celorepublikového kola. Bližší 
informace u S. Černotové. Akce se koná z pověření NIPOS ARTAMA Praha, 
za finanční podpory Ministerstva kultury a Královéhradeckého kraje.

bAZAR JARNíHO A  LETNíHO ObLEČENí, ObUVi 
A SpORTOVNíCH pOTŘEb
16.–18. 3.
Tradiční bazar použitého jarního a  letního oblečení především pro děti, 
obuvi a  sportovních potřeb, kol, hraček, společenských her. Věci přijí-
máme nepoškozené a čisté. Pro urychlení příjmu označené cenou. příjem 
16. 3. od 7:30 do 17:00 hod., prodej 17. 3. od 7:30 do 17:00 hod. Neprodané 
věci vracíme 18. 3. Bližší informace u D. Kudrnovské.

dO pRAHy ZA VOdOU – akce ke Dni vody 19. března
19. 3., cena: dospělí 750 Kč, děti 705 Kč, přihlášky do 14. 3.
Zveme děti i  dospělé na  netradiční akci věnovanou vodě ve  všech jejích 
podobách. Prohlédneme si Vltavu z Vyšehradu a představíme si ji jako řeku 
plnou života, zdroj energie, dopravní cestu i námět pro malíře. Pak nás čeká 
exkurze do Muzea pražského vodárenství v Podolí, zvaného Englova kated-
rála, cesta kolem podskalské celnice Na Výtoni, svezení parníčkem a také 
prohlídka staré čistírny v  Bubenči s  unikátním zařízením. Pojeďte s  námi 
na zajímavý výlet s pestrou náplní! Bližší informace a přihlášky u V. Jiřičky.

ST. pATRiCk’S dAy 
8. 3. od 18:00 hod., cena: 170 Kč, přihlášky do 10.3.
Přijďte se s námi ponořit do zelené barvy tradičního irského svátku. Něco se 
dozvíme o tomto dni, vyrobíme si čelenky pro víly a klobouky pro skřítky. 
K  večeři si dáme zelené špagety a  společně si vytvoříme zelený dezert. 
Následně se převlečeme za  víly a  skřítky a  zatančíme si na  irskou hudbu 
a  pak se vydáme hledat skřítka Leprechauna a  jeho kotlík plný mincí. 
S  sebou: hygienické potřeby, spacák, pyžamo, karimatku, něco zeleného 
na vílu či skřítka. Vhodné pro děti od 6 let. Bližší informace u L. Pospíšilové.

dĚTSkÝ kARNEVAL – Pozor, změna termínu!
20. 3., 15:00–17:30 hod., vstupné: 25 Kč, 15 Kč
Srdečně zveme všechny děti i rodiče na tradiční dětský karneval, který opět 
pořádáme v  Zábavním centru Zálabí. Čekají vás zábavné soutěže, písničky 
a  taneční vystoupení. Těšit se můžete na slosovatelné vstupenky a spoustu 
zábavy. Více u S. Černotové.

JARNí HUMANiTÁRNí SbíRkA 
21.–24. 3., příjem věcí od 8:00 do 17:00 hod.
Mezi námi je stále více lidí, kteří se ocitli dočasně v nouzi a potřebují rych-
lou pomoc. I vy jim můžete pomoci tím, že darujete oblečení, které vám již 
doma překáží, ale alespoň na  čas může posloužit jiným. Darovat můžete 
také lůžkoviny, ručníky, utěrky, zbytky látek, závěsy, záclony, deky, spací 
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Městská knihovna
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové n. L.,
Tylova 512; www.slavoj. cz,
e-mail: knihovna@slavoj.cz,
tel.: +420 499 320 157, 721 390 348, 606 531 153

LOVCi pEREL
1. 3. – 18. 11. 2016
Třetí ročník soutěžní hry na podporu čtenářské gramotnosti pro jednotlivce 
i  školní kolektivy. Vyhlášení nejlepších lovců proběhne v  sobotu 26. listo-
padu při akci Den pro dětskou knihu. Podrobná pravidla hry jsou k dispozici 
na www.slavoj.cz nebo v knihovně v oddělení pro děti.

pROdEJ VyŘAZENÝCH kNiH
Od 1. 3.
Vyřazené knihy z fondu knihovny lze zakoupit za velmi nízké ceny v oddě-
lení pro dospělé. Tentokrát není zájemcům umožněn volný výběr. Knihy lze 
vybírat pouze prostřednictvím seznamu vyřazených knih, který je umístěn 
na www.slavoj.cz a v tištěné podobě přímo v oddělení pro dospělé. Seznamy, 
které jsou vedeny podle tématu, budou aktualizovány každé pondělí. Vámi 
vybrané tituly lze objednat e-mailem na vanurova@slavoj.cz nebo osobně 
v oddělení pro dospělé.

ZEMĚdĚLSkÁ kRAJiNA – domov a obživa nejen pro lidi
1.–31. 3.
Výstava výtvarných prací a prezentací dětí zapojených v projektu neziskové 
organizace Sázíme stromy, z. ú., v rámci kterého byl za podpory firmy Pata-
gonia založen a  osázen mokřad na  Velichovkách. Projektu se zúčastnily:  
ZŠ Dubenec, ZŠ Nemojov, ZŠ Velichovky, ZŠ 5. května Dvůr Králové nad 
Labem, ZŠ Na Ostrově Jaroměř a Gymnázium Dvůr Králové nad Labem.

ÁJURVédA – Tomáš Hamák
9. 3. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 50 Kč
Cesta ke zdraví není dlouhá ani obtížná, jen musíte vědět, kudy jít. Ájurvéda 
je léčebný systém a nauka o zákonitostech života. Světovou zdravotnickou 
organizací je uznána za účinný medicínský systém, který pro zjištění stavu 
organismu a  pro doporučení ke  zdraví nebo vyléčení využívá poznatků 
o  řídící inteligenci vnitřních regulátorů člověka. Vystihuje individualitu 
a  výjimečnost každého jednotlivce s  jeho vlastnostmi i  potřebami a  dává 
individuální a přesné recepty. Přednáška s besedou o základních principech 
ájurvédského náhledu na život, životosprávu a mediálně šířená doporučení 
toho, co je zdravá výživa. Rezervace v oddělení pro dospělé.

bARVy A EMOCE – Daniela Roudná a Martina Semrádová
11. 3., 17:00–20:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné
Setkání plné barev, relaxace a  poznání sebe sama z  jiného úhlu pohledu. 
Barvy jsou nedílnou součástí našeho života. Vzbuzují v  nás různé emoce. 
Víte, proč některé barvy milujete a  jiné ne? Víte, že barvy léčí? Rezervace 
nutné v oddělení pro dospělé nebo v čajovně.

pROČ kRkAVEC NEkRkÁ – Kateřina Kopišťová
16. 3. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: dobrovolné
Napadlo vás někdy, odkud pochází jména nejběžnějších opeřenců, se kte-
rými se setkáváte každý den? Na tematické přednášce vám bude toto tajem-
ství poodhaleno – 28 ptáků, spousta domněnek a jeden pravý význam. Per-
ličkou pak bude zamyšlení nad užitím ptačích jmen v českých přirovnáních.

JARNí pOHÁdky! – Pohádkoterapie
22. 3. od 12:45 hod., vstupné: zdarma
A je tu konečně jaro. První květinky se klubou ze země a  zahrádky volají 
po  pilných zahradnících. Jarní atmosféru v  knihovně provoní pohádky 
„Honza a  kobylí vejce“ nebo „Jak ježek na  zajíci sázku vyhrál“. Odpolední 
program v knihovně je určen pro děti od 7 let.

bESEdy V kNiHOVNÁCH O ČESkéM FiLMU 
s Ondřejem Slaninou 
23. 3. od 18:00 hod., sálek knihovny, vstupné: 30 Kč
Zajímají vás příběhy od  Theodora Pištěka, Ivana Trojana, Věry Chytilové 
a  dalších filmových profesionálů? C. K. Polní maršálek, Marketa Lazarová, 
Všichni dobří rodáci a mnoho dalších zásadních českých filmů, které mají rádi 
celé generace diváků? Navštivte přednášku s projekcí fotografií a krátkými 
videoukázkami, které zobrazují období české kinematografie od prvních fil-
mových průkopníků až po současnost. Rezervace v oddělení pro dospělé.

ZUŠ R. A. Dvorského
náměstí T. G. Masaryka 83, Dvůr Králové n. L.;  
www.zusdk.cz, 
ředitelka: Mgr. Ivana Černá: cerna@zusdk.cz,  
tel.: 499 321 035, 
zástupkyně ředitelky: Vladimíra Matušková, DiS., tel.: 603 186 263.
Otevírací doba galerie Otto Gutfreunda: po–pá od 9:00 do 17:00 hod.

VÝSTAVA kERAMiČky LENky STOdŮLkOVé 
do 18. 3., pondělí–pátek 9:00–17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda
Ve  školní galerii Otto Gutfreunda probíhá výstava Lenky Stodůlkové 
s názvem „Jiné světy“.

pŘEHLídkA kOMORNíCH SOUbORŮ 
1. 3., Základní umělecká škola Hostinné
Klarinetové trio (M. Petráček, T. Dederová, D. Hojný) učitele Tomáše Valtery 
se zúčastní okresní přehlídky souborů komorní hry dřevěných dechových 
nástrojů.

MAŽORETky ANAbEL 
5. 3. od 15:00 hod. v Bílé Třemešné, od 20:00 hod. ve Vítězné-Kocléřově
Mažoretky Anabel pod vedením Jaroslavy Bekové vystoupí nejprve na Dět-
ském karnevalu v Bílé Třemešné a večer na Plese sportovců v Kocléřově.

AkORdEONOVÁ pŘEHLídkA 
7. 3., Základní umělecká škola Hostinné
Žáci pod vedením učitelů Markéty Mikulkové a Jana Prouzy se zúčastní pře-
hlídky akordeonistů okresu Trutnov.

FLAUTi dOLCi 
15. 3., Hospital Kuks
Soubor zobcových fléten Flauti Dolci bude ZUŠ R. A. Dvorského reprezen-
tovat v krajském kole soutěže vyhlášené MŠMT, které proběhne v prosto-
rách hospitalu Kuks.

SOUTĚŽ VE  HŘE ELEkTRONiCkÝCH kLÁVESOVÝCH 
NÁSTROJŮ
16. 3., Základní umělecká škola Střezina, Hradec Králové
V krajském kole soutěže vyhlášené MŠMT ve hře na elektronické klávesové 
nástroje se za ZUŠ R. A. Dvorského zúčastní žákyně Aneta Odrášková uči-
telky Vladimíry Matuškové.

bŘEZNOVÝ kONCERT 
17. 3. od 18:00 hod., sál školy
Další z pravidelných koncertů, na kterém vystoupí žáci hudebního oboru. 
Slovem provedou žáci oboru literárně-dramatického.

bARVy ŽiVOTA – Vernisáž
21. 3. od 17:00 hod., galerie Otto Gutfreunda
Na zahájení výstavy žákovských prací s názvem „Barvy života“ zahrají žáci 
violoncellové třídy učitele Stanislava Bihariho. Výstava v  galerii O. Gut-
freunda potrvá do 19. 4., otevírací doba pondělí až pátek 9:00 až 17:00 hod.

TŘídNí kONCERT 
21. 3. od 17:30 hod., sál školy
Vystoupení žáků z houslové třídy učitelky Jany Kovářové.

SOUTĚŽ V  kOMORNí HŘE dECHOVÝCH NÁSTROJŮ 
ŽESťOVÝCH
23. 3., Základní umělecká škola Trutnov
Žesťový kvartet ve  složení J. Záplata a  V. Hynek (trubky), K. Odrášková 
 a D. Pražák (lesní rohy) pod vedením Vladimíry Matuškové pojede repre-
zentovat ZUŠ R. A. Dvorského na soutěž vyhlášenou MŠMT v komorní hře 
dechových nástrojů žesťových.

Laudato si´ – péče o společný domov s Mgr. Markem Váchou, Ph.D.
pátek 18. 3. od 17:00 hod., budova Gymnázia Dvůr Králové nad Labem 
Zveme na besedu na téma Laudato si´– Péče o společný domov („ekologická“ 
encyklika papeže Františka) s Mgr. Markem Váchou, Ph.D., přednostou Ústavu 
etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V budově Gymnázia Dvůr Králové 
nad Labem na náměstí Odboje.

Beseda
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Další ze série historických fotografií ukazuje dnešní Denisovo náměstí po roce 1946. Všim-
něte si mostu J. Opletala s přiléhající budovou veřejných záchodků zapuštěnou v břehu. 
Dům v popředí je váha. Děkujeme naší čtenářce Lucii Jankowské za poskytnutí fotografie.

Cirkus Berousek
Předvede své vystoupení v posledním březnovém týdnu opět na Hrubých 
lukách u areálu Nový svět za Kauflandem.

Nenechte si ujít

Dvůr Králové nad Labem 
na starých fotografiích

Tenisové úspěchy 
Královédvoráků na přeborech
V  průběhu prosince 2015 
a  ledna 2016 se uskutečnily 
meziokresní a oblastní přebory 
mladšího a staršího žactva.
Tenisový klub TC Dvůr Králové, 
z. s., pořádal meziokresní pře-
bory mladších žáků a  starších 
žákyň. Mezi mladšími žáky 
výrazně zabodoval Jakub 
Filip, který zvítězil ve  dvou-
hře. Ve  čtyřhře se spolu s  dal-
ším dvorským hráčem Janem 
Všetečkou dostali až do  finále 
a obsadili krásné druhé místo. 
Mezi staršími žákyněmi jsme 
měli také své zastoupení. Eva 
Žižková se probojovala až 
do finále dvouhry, ve kterém podlehla první nasazené hráčce. Ve čtyřhře 
spolu se svou spoluhráčkou Bárou Výprachtickou získaly první místo. Dal-
šími královédvorskými úspěchy bylo třetí místo Emmy Roháčové ve dvou-
hře i čtyřhře a pěkné druhé místo Elišky Jansové ve čtyřhře.
Starší žáci a mladší žákyně hráli v Trutnově. Královédvorská hráčka Emma 
Roháčová získala double, vyhrála dvouhru i čtyřhru. Eliška Jansová vybojo-
vala druhé místo ve čtyřhře. Břetislav Lukáš byl druhý ve dvouhře i čtyřhře, 
Matyáš Říha získal třetí místo ve dvouhře a první ve čtyřhře, Mikuláš Holub 
třetí místo ve dvouhře a čtyřhře a Tadeáš Paťava třetí místo ve čtyřhře. Nej-
většího úspěchu na oblastních přeborech dosáhli starší žáci. Břetislav Lukáš 
si svým druhým místem ve  dvouhře zajistil přímý postup na  Mistrovství 
České republiky, které se bude konat koncem února v Prostějově. Ve čtyř-
hře získal se svým spoluhráčem Tomášem Křepinským také druhé místo. 
Tomáš od jarní sezony posílí náš klub v soutěži družstev. Dalším výrazným 
úspěchem bylo první místo Štěpána Bauma ve čtyřhře.
Ani mladší žákyně a žáci se na oblastních přeborech neztratili. Emma Rohá-
čová získala ve dvouhře čtvrté místo a Eliška Jansová spolu s Terezou Hře-
bačkovou třetí místo ve čtyřhře. Jakub Filip byl třetí místo ve čtyřhře.
Gratulujeme všem zúčastněným hráčům a  hráčkám, děkujeme jim 
za reprezentaci našeho klubu a přejeme hodně úspěchů v dalších sportov-
ních utkáních. 

TC Dvůr Králové, z. s.

Gymnastky Sokola postoupily 
na MČR v TeamGymu
V  sobotu 23. ledna se 
gymnastky ze Dvora Krá-
lové nad Labem zúčast-
nily Přeboru České obce 
sokolské (ČOS) v  Team-
Gymu, který se konal 
v Praze v Tyršově domě. 
Tato soutěž je nejvyšší 
soutěží v  TeamGymu 
v  rámci ČOS. Naše děv-
čata závodila v kategorii 
Junior II A, kam postou-
pila po vítězství v oblasti 
Čechy. Tým složený 
z  deseti gymnastek 
nastoupil k  závodu 
s  přáním obhájit loň-
ský titul Přeborník ČOS 
v TeamGymu. 
Při rozcvičení se děvča-
tům nedařilo, a tak jsme museli snížit obtížnost na trampolíně i na akroba-
cii. První disciplína byla trampolína. Děvčata ji zvládla bez pádu a za tuto 
disciplínu získala druhou nejvyšší známku. Poté nastoupila děvčata k před-
vedení své pódiové skladby. Našim gymnastkám se skladba velmi povedla 
a  jejich výkon byl odměněn úžasnou známkou 14,6 bodů, která byla nej-
vyšší známkou celého závodu. Jako třetí a  poslední část závodu musela 
děvčata předvést akrobacii. Tato disciplína se nám nevydařila podle našich 
plánů a představ, ale i přesto dívky na akrobacii získaly nejvyšší známku. 
Pauzu mezi závody a vyhlášením výsledků vyplnila vystoupení moderních 
gymnastek ze Sokola Hodkovičky. Čekání nebylo dlouhé, a tak se všichni 
brzo dočkali slavnostního nástupu a vyhlášení výsledků. 
Po chvilce napětí byly naše závodnice vyhlášeny vítězkami kategorie Junior 
II A a obhájily loňský titul Přebornic ČOS v TeamGymu. S vítězstvím naše 
gymnastky získaly i  postup na  Mistrovství České republiky v TeamGymu, 
kde se utkají s  těmi nejlepšími českými i  zahraničními týmy. V  roce 2015 
se děvčata na republikovém šampionátu v TeamGymu umístila na krásném 
třetím místě. Děvčatům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů na Mis-
trovství České republiky i v dalších soutěžích.

Andrea Erbenová, TJ Sokol Dvůr Králové nad  Labem 

Kesl cup v karate: dvakrát 
zlatá Regina Plašilová
Královédvorští kara-
tisté se vydali poslední 
lednovou neděli 
na  pražský Kesl cup. 
Soutěže, kterou orga-
nizuje stejnojmenný 
klub a je tradičně skvěle 
pořadatelsky zvlád-
nutá, se zúčastnilo 322 
závodníků ze 44 klubů 
celé České republiky, 
královédvorský oddíl 
zastupovalo 15 bojov-
níků všech věkových 
kategorií.
Svými výkony se blýskla Regina Plašilová, která skvěle takticky zvládla 
všechny své zápasy ve váhové kategorii i v kategorii bez rozdílu hmotností 
a zaslouženě si tak odvezla dvě ocenění za první místo. Svou vyrovnanost 
ještě podtrhla třetím místem v kategorii souborných cvičení kata.
další výsledky královédvorských karatistů: kumite dorostenci 
jednotlivci: 2. Denis Rajsner, 3. Lukáš Vlček. kumite muži jednot-
livci: 2. Josef Mišák. kumite starší žáci jednotlivci: 3. Tomáš Höfer, 
4. Jan Bukovský. kumite ženy jednotlivci: 3. Hanka Straková. kumite ženy 
bRH jednotlivci: 3. Hanka Straková. kata muži jednotlivci: 4. Josef Mišák. 

Petr Kocmánek, Karate Do Dvůr Králové nad Labem
Foto: archiv Reginy Plašilové
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Královská věnná města
Trutnov 
JAZZiNEC, ÚNOR–dUbEN 2016, www.jazzinec.cz
VELikONOČNí HLEdÁNí VAJíČEk, 27. 3., www.camp-dolce.cz

Chrudim
ZE SVídNiCkéHO MOLA dO GASTRONOMiCkÝCH NÁROdNíCH SpECiA-
LiT, 11. 3., www.chrudimsobe.cz 

Hradec králové
iNFOTOUR A CykLOTURiSTikA, VELETRH CESTOVNíHO RUCHU,  
11.–12. 3., www.infotourhk.cz
150. VÝROČí biTVy U HRAdCE kRÁLOVé, ZAHÁJENí SEZONy NA 
CHLUMU, 26. 3., www.koniggratz150.eu

Jaroměř
pARTNERSké VZTAHy, 11. 3., www.mkrozmarynek.cz
VEČER pRO dObROU VĚC, 18. 3., www.divadlojaromer.cz

Více informací v kalendáriu na stránkách: www.vennamesta.cz.



bŘEZEN 2016 KRáLoVéDVoRsKé kdECO?

7www.dvurkralove.cz



KRáLoVéDVoRsKé kdECO?         bŘEZEN 2016

8 www.dvurkralove.cz


